
 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 31/03 a 08/04/2020          TURMA: 7º ANOS “A” e “B” 

Componente 
Curricular 

Conteúdo  

Referencial de Estudos 
(Onde o aluno buscará 

referências para entender o 
conteúdo) 

Evidência de 
Aprendizagem 

(O que o aluno deverá ser 
capaz de realizar a partir do 

conteúdo) 

Apresentação 
(Dispomos de MDD, 
plataforma Edebê, 
Árvore de Livros e 

Google Classroom) 
Língua Inglesa Unit 1 Mini-

Review 
Livro Connect pág. 12, 13, 
14 & 15 

Realizar atividades no 
livro nas páginas 
propostas (a professora 
irá conferir as atividades 
em sala, respostas 
corretas na videoaula da 
semana) 
Realizar slide 
compartilhado no Mini-
Project 

- Videoaula no 
Google Classroom 
- Atividade Mini 
Project no Google 
Classroom 

 
 
 
 
 
 

Matemática 
Profª Glaucya 

 
 
 

Simetria e 
Plano 

Cartesiano 

MDD (Material Didático 

Digital) pág. 57, 58 e 59; 

Material de apoio: vídeos 

das páginas 58 e 59 do 

livro digital. 

MDD (Material Didático 

Digital) pág. 57, 58 e 59; 

Material de apoio: vídeos 

 

Conseguirem identificar 
as características de 
figuras geométricas, 
percebendo as 
semelhanças e 
diferenças existente 
entre elas; 

Perceberem que uma 
figura simétrica pode ter 

Responder 
atividade: 

Página 61 a 64 - 
Conhecimento em 
Ação; 

Página 66 - 
Atividade; 

Página 68 a 74 - 
Conhecimento em 



das páginas 65, 66 e 68 

do livro digital. 

 

um ou mais eixos de 
simetria. 

Construir Plano 
Cartesiano 

 

Ação. 

Todas deverão ser 
realizadas no 
caderno, apenas as 
respostas e depois 
postadas no google 
sala de aula, até o 
dia 08/04. 

       História 
Profa. 
Vanderléia 

O período   
medieval 
 

Árvore de Livros: O 
trabalho na Idade Média. 
 

Leitura. 
Produzir uma síntese. 

Postar no google 
sala de aula, até o 
dia 15/04/2020. 

 
 
Ensino Religioso 
Profa. 
Vanderléia 

 
 
Deus se 
comunica com 
o ser humano. 

 
 
Todas as atividades que 
foram encaminhadas em 
sala. 
Livro impresso e digital. 
Unidade 1. 
 
 

 
 
 
Trabalho escrito. 

  
Postar a foto do 
trabalho escrito, 
que foi produzido 
pelo grupo e 
organizado pelo 
líder. Até o dia 
20/04/2020. 

Filosofia  
Profº Neri 

Empreendedori
smo e Projeto 
de vida 
(Superando as 
dificuldades) 

Fazer leitura do conteúdo 
Superando as 
dificuldades, páginas 18 e 
19 
Assistir ao vídeo: 
ENFRENTE AS 
DIFICULDADES DA VIDA  

Responder as atividades 
das páginas 20 e 21 

Peço que 
respondam no livro 
e postem a foto da 
atividade solicitada 
para o Google 
Classroom. 

Língua Espanhola 
(Maestro Tônety 
Santana) 

Verbos 
pronominales 
de rutina 
(Conjugación en 

Consultar el apartado (a 
parte) “Chuleta 
Lingüística” VERBOS DE 
RUTINA en la página 174 

Hacer la conjugación de 
los verbos de la actividad 
en presente de 
indicativo. 

Google sala de 
clase/google class 
room. 



presente de 
indicativo).  

(ciento setenta y cuatro) 
del libro. 

Língua  
Portuguesa  
Profª Daniela 

● Cartum 

  

 

● Sujeito 
e 
predica
do 

● MDD páginas: 

46, 47 e 48. (Até 

o exercício nº12). 

  

● MDD páginas: 
49, 50, 51, 52 e 
53.  

 
Realizar a verificação de 
aprendizagem por meio 
das atividades 
realizadas. 
 

 
Atividades deverão 
ser respondidas no 
caderno de língua 
portuguesa. 
(somente as 
respostas, não 
esqueçam das 
datas). 
 
Até o dia 
08/04/2020. 
 
 
 

Produção 
Textual 
Profª Meire Jane 

PRODUÇÃO 
DE TEXTO 
ESCRITO – 
CHARGE 

 

MDD. P. 59 

 

Confira o que João 
Montanaro tem a dizer 
sobre sua arte e 
inspire-se nesse jovem 
talentoso (acesse: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=ph9bvkgxB
rs) 

Selecione uma notícia 
relevante acerca de 
algum fato eu tenha 
ocorrido no mundo ou 
no país: político, 
econômico, social ou 

OBS: 
REGISTRAR NO 
CADERNO A 
PRODUÇÃO 
SOLICITADA 
(ENVIAR 
ARQUIVO NO 
GOOGLE 
CLASSROOM 
COMPROVANDO 
A ATIVIDADE 
FEITA.) 

ENTREGA ATÉ 
08/04 



cultural; 

Transforme a notícia 
selecionada em uma 
charge de forma bem-
humorada; 

Não se esqueça dos 
recursos típicos 
gráficos: balões, 
metáforas visuais, 
linhas cinéticas; 

Lembre-se da crítica no 
desenho. 

 

 

Geografia 
Prof. Verônica 

Capítulo 3: 
Natureza 
brasileira, solo, 
relevo e 
vegetação. 
Âncora 
geográfica - 
Bacia 
Sedimentar. 
Âncora 
geográfica - 
dobramentos 
modernos. 
Os recursos 
minerais do 
nosso país; 
Vulcanismo e 

MDD (material didático 
digital) 
 
MDD ( material didático 
digital) pág. 42, fazer a 
leitura do conteúdo. 
 
 
 
 
MDD (material didático 
digital) pág. 43, fazer a 
leitura do conteúdo. 
 
 
MDD (material didático 
digital) págs. 44, 45, 46 e 

Assistir vídeo 
conhecendo o solo no 
livro digital pág. 45 
https://youtu.be/E-
xUoRqi7eQ 
 
Pesquisa do livro pág. 44 
Geografia e interação. 
Fazer uma lista dos 
minerais que aparecem 
no texto,  pesquisar em 
livros , jornais , revistas e 
internet , quais deles 
estão presentes no dia a 
dia. Lembre-se de citar 
exemplos. Podendo ser 
feito no caderno ou no 

 
Responder o 
conhecimento em 
construção do MDD 
(livro digital) 
referente aos 
capítulos 1 e 2. 
Enviar até 12/04 . 
 
Enviar no portal do 
aluno caixa postal, 
a pesquisa do livro 
pág. 44. 
Enviar até o dia 
08/04 
 

https://youtu.be/E-xUoRqi7eQ
https://youtu.be/E-xUoRqi7eQ


terremotos no 
Brasil; 
Solos; 
Degradação e 
perda de solos. 
 
 

47, fazer a leitura do 
conteúdo. 

word. Enviar até dia 
08/04 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Ciências 
Profª Ana Paula 

(Cap. 3): 

→ Os vírus e 

suas 

características. 

→ Como os 

vírus se 

multiplicam? 

  

→ Doenças 
causadas por 
vírus. 

→ Fazer leitura do 

conteúdo (Pág. 42 a 45). 

→ Assistir o vídeo sobre a 

dengue (Pág. 45). 

→ Obs. Não é necessário 

realizar o experimento da 

página 46. 

→ Responder a atividade 

da sessão “Quem sou 

eu?” (Pág. 46). 

→ Assistir o vídeo 

animação sobre o espirro 

(Pág. 46). 

→ Responder a questões 
1, 2 e 3 da atividade 
conhecimento em ação 
(Pág. 62). 

→ Compreender a 

organização estrutural 

dos vírus; 

→ Saber diferenciar 

adenovírus de retrovírus; 

→ Compreender como 

ocorre a multiplicação 

dos vírus; 

→ Conhecer as principais 

doenças causadas por 

vírus; 

→ Compreender como 

ocorre a disseminação 

de uma doença em uma 

situação simples do 

cotidiano. 

 

→ Registrar 

somente as 

respostas e as 

páginas das 

atividades no 

caderno (As 

respostas devem 

ser a lápis e a 

identificação de 

cada questão deve 

ser a caneta); 

→ Fazer o relatório 

sobre o 

desenvolvimento 

vegetal (alface) 

conforme 

orientação em sala 

de aula e enviar a 

imagem do 

relatório pelo 

Google Classroom 



no item 

“atividades” até o 

dia 02/04/2020 

(Valor: 50 pontos). 

Arte  
Bruno Souza 

Contraste visual Páginas 27 e 28 Fazer as fichas  
 
13 - recortar as formas 
quadradas e dobrar o 
quadrado no meio para 
que depois de abrir o 
recorte se tenha uma 
imagem espelhada 
 
 e 14, sigam bem as 
instruções do livro 

Atividade no 
classroom, postar a 
foto pelo classroom 
em anexar  
 
 
Entregar até dia 
08/04 

Naderlan: 
Ed.fisica 

Primeiros 
socorros 

1. Conceito do que e 
primeiro socorros? 
2. Números de 

emergências 
3. O que deve conter 

no kit de primeiros 
socorros 

Pesquisa online Entrega: Na 
plataforma até dia 

10/04/2020 

 

 

 


